
O p dezelfde dag werd heer Walraven door de bisschop beleend 
met „dat huys ende die poérte ther Ameyde mytten alinge ende 
mitten thienden, die daerinne gelegen sijn" onder kwijtschelding van 
verzuim. Dat er verzuim van leensverheffing was geschied, blijkt 
hieruit , dat de naaste voorafgegane belening 17 maar t 1434 had 
plaats gehad. 

De beleningen van het huis T e r Haer of Haarzuilens geschiedden 
steeds tegelijk met die van het burggraafschap van Utrecht i ) . 

A. J O H A N N A MARIS. 

!) Zie mijn: Repertorium op de Stichtse Leenprotocollen uit het landsheerlijke 
tijdvak, I, J956, nos. 9, 95 en 376. 

R E S T A U R A T I E S EN V O N D S T E N IN U T R E C H T 

De restauratie van Paushnize (arch. ir. G. M. Leeuwenberg) bereikte 
zijn voltooiing. Verschillende vondsten tijdens het werk hebben het 
inzicht omtrent de oorspronkelijke vorm van het gebouw vergroot; 
een publicatie hieromtrent is reeds verschenen i ) . Aan een aantal 
bouwkundige details zal te zijner tijd nog een afzonderlijke be
schouwing worden gewijd. 

Ook kwam de restauratie van het kerkje in het fort Blauwkapel 
(arch. W. Stooker) gereed. Toen deze op 24 september 1958 werd 
begonnen, verkeerde het gebouwtje in een zeer deplorabele staat: 
het houtwerk was vrijwel volledig verrot. De — ten dele reeds om
gevallen — neogotische inwendige bet immeringen, zoals het schot 
tussen schip en koor, de balcons in de transepten, dé preekstoel enz. 
werden alle verwijderd, zodat het interieur weer zijn oorspronkelijke 
proport ies kon herkrijgen. De in de loop der jaren enigszins opge
hoogde vloer is weer tot het oorspronkelijke niveau verlaagd, terwijl 
men een niet bij de eerste opzet behorend muurt je tussen torenpor
taal en kerkruimte sloopte. In samenhang daarmee werd het balk-
laagje van de bovenruimte in het torentje iets verhoogd. De noorder 
zij ingang is heropend en in het koor heeft men een dichtgemetselde 
piscina weer in het zicht gebracht; ook het daarbij behorende gootje 
naar bui ten werd hersteld. 

De kap van het kerkje is practisch geheel vernieuwd; de maten 
en kleuren van de oorspronkelijke constructie waren nog bekend 
dank zij de in redelijke staat bewaard gebleven meest westelijke balk 
(bij de to ren) . Ook de sleutelstukken konden gecopieerd worden naar 
het voorbeeld van de fraaie onder deze balk nog aanwezige exem
plaren 

Twee van de gewelfribben van het koor rusten op vroeger vrijwel 

1) W. F. J. den Uyl, Paushuize en zijn naaste omgeving — in Provinciale 
Almanak 1959. 
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onzichtbare gebeeldhouwde consoles. Deze konden na zorgvuldige 
herstelling herplaatst worden. Er zijn wapendragende engeltjes op 
uitgebeeld. Op welke personen deze wapens betrekking hebben, is 
niet met zekerheid bekend, vermoedelijk staan ze in verband met de 
geslachten van Drakenburgh en van Culemborch 2). Ze dateren uit 
de eerste helft van de 16e eeuw. 

In het transept bevonden zich onder het pleisterwerk nog de 
schamele resten van geschilderde teksten (de tien geboden en de 
artikelen des geloofs), mogelijk nog 16de eeuws. Ze konden echter 
niet meer voor conservering in aanmerking komen. 

De profilering van de bakstenen zijmontants van de vensters kon 
dank zij nog aanwezige restanten met zekerheid gereconstrueerd 
worden, evenals de plaatsing van de brugstaven. Aangenomen is, dat 
de vensters te smal waren om een midden-montant bezeten te heb
ben, behalve dat in de toren. De vensterkoppen zijn van mergel 
gemaakt en kregen een bescheiden versiering in de vorm van twee 
tootjes (ook in de nog oorspronkelijke bekroning van het nisje 
boven de noorderingang bleek een mergelsoort toegepast te zijn). 

De in de 19de eeuw in verband met het bouwen van de balcons 
in de transepten aangebrachte roosvenstertjes zijn dichtgemetseld. 

Aan het kerkje waren geen verschillende bouwperioden te onder
kennen. Het moet in betrekkelijk korte tijd volgens één, zeer har
monisch, ontwerp zijn opgetrokken, waarschijnlijk in het begin van 
de 16e eeuw. 

Slechts ondergeschikte wijzigingen zijn later aangebracht, welke 
voor het meerendeel nu weer ongedaan zijn gemaakt. De bestratin 
en de beplanting van de terreinen rondom het kerkje zullen no 
onderhanden worden genomen. 

Tenslotte kwam ook de herstelling gereed van het in het voorjaar 
van 1959 uitgebrande pand Oude Gracht 323, vanouds genaamd „de 
Morgenster", met 18de eeuwse klokgevel 3). 

Vondsten Vredenburg. 
Reeds werd iets medegedeeld omtrent de gevonden funderingen 

van het kasteel Vredenburg 4). Op de hierbij gepubliceerde afbeel
ding zijn de vondsten in tekening gebracht. In het gedeelte links 
onder is de situatie aangegeven van de, in verband met een riool
aanleg gegraven, sleuf ten opzichte van de omliggende bebouwing. 

Rechts onder is het ontwerp van Rombout Keldermans weerge
geven 5). De hartlijn van de opgraving geeft aan, welke muren 
werden doorsneden. Door het desbetreffend gedeelte van deze ont
werptekening op dezelfde schaal te brengen als de plattegrond van 
de vondsten kunnen we nagaan, in hoeverre men bij de uitvoering 
2) A. E. Rientjes, Twee bewerkte balksleutels in de kerk van Blauwkapel — in 

Jaarboek Niftarlake 1935, blz. 11-14. 
3) Mndbl. Oud Utrecht 1959, blz. 74-75. 
4) Mndbl. Oud Utrecht 1959, blz. 146. 
•"') E. J. Haslinghuis, de Ned. Monumenten van Gesch. en Kunst, I I I , blz. 56. 
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van het ontwerp is afgeweken. (Bij de ontwerptekening bevindt zich 
een schaalstok in voeten, waarin als eerstvolgende grotere maateen-
heid 8 voet wordt toegepast; 5 eenheden van 8 voet worden wederom 
als eenheid samengenomen). Ontwerp en uitgevoerd plan zijn op 
deze wijze over elkaar heen aangegeven in de situatietekening links 
onder; het ontwerp in stippellijnen, de vondsten in streepjeslijnen. 
Daar, waar beiden met elkaar strookten zijn —.—. lijnen gebruikt. 

Het traptorentje naast de gang naar het zuidoostelijk hoekbastion, 
da t bijzonder gaaf werd teruggevonden, is als ui tgangspunt gekozen 
voor het op elkaar leggen van beide plat tegronden. Vandaar uit naar 
rechts gaande, zien we dat het genoemde hoekbastion minder ver 
uitsteekt, dan we volgens het ontwerp zouden verwachten. Ook 
moeten we aannemen, dat de overwelfde ru imte in het midden wat 
kleiner is uitgevallen. Blijkens een schilderij in het Rijksmuseum 6) 
schijnt trouwens dit bastion niet met een punt , doch rond te zijn 
uitgevoerd. 

Vanui t de trap naar links gaande, blijkt dat de dikte van de 
b u i t e n m u u r volkomen met die van het ontwerp strookt, evenals de 
plaats van de eerste b innenmuur , welke echter dunner is uitgevoerd. 
Een afwijking vinden we weer bij het poortgebouw. Ook hier hadden 
we reeds dank zij de schilderij een verschil tussen uitvoering en 
ontwerp kunnen vermoeden: hierop komt namelijk de toegangsbrug 
recht op het poortgebouw aan en niet scheef, zoals op de plattegrond. 
De op het poortgebouw volgende dwarsmuur bevindt zich daaren
tegen weer op de „goede" plaats, is echter — evenals de andere 
dwarsmuur — dunner . 

Tenslot te zijn bovenaan op grotere schaal de vondsten meer ge
detailleerd weergegeven: de plat tegrond van de sleuf met ter weers
zijden de neergeslagen wanden. Duidelijk blijkt, dat men voor het 
„fijnere" werk (de bogen boven de nissen van de kelder onder het 
hoekbastion en het torengewelf boven de gang daar naar toe) de 
kleinste steen gebruikte, namelijk circa 5 / 9 / 2 1 5 c m , welk formaat 
dus reeds in 1517 in Utrecht leverbaar moet zijn geweest. 

Grote delen muurwerk zijn van baksteen in de maten 6,5—7 
14—15/29—30 cm. Vermoedelijk zijn voor dit enorme gebouw velerlei 
steenovens in de omgeving werkzaam geweest en lagen de toen ge
bruikelijke baksteen formaten in deze orde van grootte. 

De zeer grote stenen, 8/155—16/33 cm, moeten wel ouder, dus 
secundair, zijn en mogelijk afkomstig van de sloop van het kasteel 
Vredelant " ) , eerder echter van een ander 13de eeuws bouwwerk. 

(>) Catal. Schild, nr. 78, afgebeeld in Haslinghuis, o.e., blz. 58. 
") Mndbl. Oud Utrecht 1959, blz. 139, Herhaald gebruik van dezelfde bakstenen. 

De schrijver dateert alle van Vredenburg afgekomen steen op 1252. Aan
genomen moet echter worden, dat men in 1517 e.v. voor de enorme hoeveelheid 
kubieke meters metselwerk zowel nieuwe steen gebruikte als oude, en ver
moedelijk ook wel oude steen van méér dan één gesloopt gebouw. 
Gezien bovendien het kasteel Vredelant gesloopt werd lang nadat met 
Vredenburg begonnen was, is er weinig kans dat juist in de onderbouw stenen 
van dit kasteel verwerkt zouden zijn. 
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Uiteraard betreft het onderzoek hier slechts een zeer bescheiden ee-
o 

deelte van het kasteel Vredenburg. De situering op het plein is 
hierdoor echter nauwkeuriger bekend dan tot nu toe het geval was 8 ) , 
zodat een volgende gelegenheid om iets van dit bouwwerk te weten 
te komen met des te meer kans op succes benut zal k u n n e n worden! 

Ir. C. L. T e m m i n c k Groll. 

8) J ib . Oud Utrecht 1932, blz. 80-81. 

V E L D N A M E N IN DE PROVINCIE U T R E C H T 

De belangstelling voor het verzamelen van veldnamen, ruimer ge
nomen van terreinnamen i) is tot nu toe in de provincie Utrecht 
niet bijzonder groot geweest. Tegenover andere provincies maakt 
Utrecht bepaald een slecht figuur. Daarover valt in een overzichts
artikel van H. Buitenhuis „Inventarisatie van het terreinnamen-
materiaal aan het naarnkundebureau te Amsterdam" (in: Mede
delingen van de Vereniging voor naamkunde te Leuven en de 
Commissie voor naamkunde te Amsterdam, 35e jrg. 1959, afb. 2—3, 
blz. 76) het volgende te lezen: 

„De provincie Utrecht is helaas slecht vertegenwoordigd. Wij hebben er in totaal 
slechts 654 namen. Daarvan zijn er „in het veld" verzameld: in Bunschoten-
Spakenburg (door de heer G. Blokhuis) 375, in Eenmes 22, Leersum 49 en 
Schalkwijk 150. 

Uit de Rechterlijke Archieven (1770) zijn 58 namen van Zeist opgetekend. 
Wel kan ik er gelukkig nog op wijzen, dat de Naamkundecommissie van de 

Oudheidkundige vereniging „I'lehite" te Amersfoort bezig is namen te verzamelen 
van geheel Eemland, terwijl de heren F. Roks en A. M. de Waal te Renen een 
uitvoerig onderzoek instellen naar de namen in hun omgeving." 

Deze mededeling kan misschien voor onze leden, vooral die in de 
provincie, een aansporing zijn, om eens de moeite te nemen, de h u n 
bekende namen van pokiers, akkers, graslanden, boerderijen, water
tjes etc. te noteren en mede te delen aan de Naamkunde-commissie 
van de Kon. Ned. Academie van Wetenschappen te Amsterdam. 
Hetzelfde geldt voor dergelijke namen, aangetroffen bij de lectuur 
van archiefstukken als notariële acten, rekeningen, t ransporten e.tl. 

v . C . 

v) Terreinnamen: veldnamen, bosnamcn, waternamen. 
Veldnamen: namen van bouw- en grasland, woeste gronden, moerassen, 
hoogten en laagten. 
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